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„Thompson“ viso sąnario retraktoriaus naudojimo instrukcija: 
„THOMPSON“ VISO SĄNARIO RETRAKTORIŲ SĄRANKOS INSTRUKCIJOS

Uncompromised Exposure™
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VISO SĄNARIO RETRAKTORIAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / RĖMO SĄRANKA

Viso sąnario retraktoriaus rėmo sąranka 

PERSPĖJIMAS. Neprispauskite paciento kūno rėmo komponentais, kad nepažeistumėte nervų. 

Retraktorius „Thompson Retractor“ pateikiamas nesterilus. Valymo, sterilizavimo ir priežiūros nurodymai pateikti retraktoriaus 
„Thompson Retractor“ naudojimo instrukcijoje.

Papildomi įspėjimai ir perspėjimai pateikti retraktoriaus „Thompson Retractor“ naudojimo instrukcijoje.

Norėdami informacijos apie kitas retraktoriaus „Thompson Retractor“ sistemas, skaitykite kiekvienos jų atitinkamą naudojimo instrukciją.

1 VEIKSMAS. TURĖKLO SPAUSTUVAS
Uždėkite spaustuvą „Elite Rail Clamp“ ant turėklo virš sterilios uždangos ir užveržkite viršutinę rankenėlę sukdami pagal laikrodžio rodyklę. 

JEIGU NAUDOJAMASI „HANA®“ STALU ARBA KOJOS PADĖTIES NUSTATYMO SISTEMA: TURĖKLO ILGIKLIS
Uždėkite turėklo ilgiklį ant turėklo virš sterilios uždangos ir užveržkite rankenėlę sukdami pagal laikrodžio rodyklę. Pritvirtinus galima prijungti „Thompson“ 
turėklo spaustuvą.
PASTABA. Turėklo ilgiklis skirtas tik retraktoriams „Thompson Retractor“ tvirtinti. NENAUDOKITE su kitais retraktoriais, nes jie gali netikti.
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VISO SĄNARIO RETRAKTORIAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / RĖMO SĄRANKA (TĘSINYS)

Viso sąnario retraktoriaus rėmo sąranka (tęsinys)

2 VEIKSMAS. SKERSINIS
Įstatykite skersinį į turėklo spaustuvo jungtį ir nustatykite taip, kaip reikia. Užfiksuokite skersinį jungtyje nulenkdami kumštelinės jungties rankenėlę.

PASIRENKAMA VERTIKALI SVIRTIS (KLUBAS)
Jei reikia papildomo pasiekiamumo, pvz., nutukusiems pacientams, prieš pritvirtinant skersinį, vertikalią svirtį galima pritvirtinti prie „Elite Rail Clamp“. 
Įstatykite vertikalią svirtį į turėklo spaustuvo jungtį ir nustatykite ją taip, kaip reikia. Nulenkite turėklo spaustuvo jungties rankenėlę, kad užsifiksuotumėte. 
Pritvirtinkite skersinį prie vertikalios svirties jungties.

3 VEIKSMAS. LENKTOS SVIRTYS
Įstatykite pirmąją lenktą svirtį į jungtį ant skersinio ir užfiksuokite nulenkdami kumštelinės jungties rankenėlę. Įstatykite antrąją lenktą svirtį į antrąją jungtį 
ant skersinio ir užfiksuokite nulenkdami kumštelinės jungties rankenėlę. 
PATARIMAS. Užfiksuodami kumštelinės jungties rankenėlę, suimkite už skersinio, jei reikia daugiau keliančiosios jėgos.
PATARIMAS. Laikykite šoninę lenktą svirtį kiek įmanoma žemiau, kad ji netrukdytų dirbti.
PATARIMAS. Lenktos svirtys sukurs „pusmėnulio“ formą, kai jos bus tinkamoje padėtyje. 
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Retraktoriaus rankenos

VISO SĄNARIO RETRAKTORIAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / RETRAKTORIAUS PRITVIRTINIMAS

UŽSPAUDŽIAMA GELEŽTĖS ADAPTERIO RANKENA
Pritvirtinkite geležtę prie rankenos, įstatydami plokščią geležtės dalį į angą distaliniame rankenos gale. Įsitikinkite, jog geležtė visiškai užsifiksavo 
rankenos angoje, kad užtikrintumėte tinkamą prijungimą. Rankeną galima uždėti bet kur išilgai plokščio retraktoriaus proksimalinio galo. 
Netvirtinkite rankenos prie angų. Priveržkite pasukdami rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę.
PATARIMAS. Norėdami greičiau pritvirtinti, prieš pradėdami operaciją paprašykite asistento pritvirtinti visas retraktoriaus rankenas prie pageidaujamų 
geležčių.

ORTOPEDINĖ RANKENA + RANKENĖLĖ
Pritvirtinkite retraktoriaus geležtę prie ortopedinės rankenos, įkišdami rankenos varžtą į retraktoriaus geležtės angą. Uždėkite rankenėlę ir pasukite pagal 
laikrodžio rodyklę, kad pritvirtintumėte geležtę. (Šį veiksmą galima atlikti prieš pritvirtinant retraktoriaus rankenas prie rėmo arba po to.)
PATARIMAS. Norėdami greičiau pritvirtinti, prieš pradėdami operaciją paprašykite asistento pritvirtinti visas retraktoriaus rankenas prie pageidaujamų 
geležčių.

ORTOPEDINIO KABLIUKO RANKENA
Esant retraktoriaus geležtei padėtyje, įstatykite kabliuką į retraktoriaus geležtės angą ir pritvirtinkite prie rėmo.
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Retraktoriaus rankenos (tęsinys)

Dirželiai + prisegami spaustukai

VISO SĄNARIO RETRAKTORIAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / RETRAKTORIAUS PRITVIRTINIMAS (TĘSINYS)

DIRŽELIAI
Nustatykite retraktoriaus geležtę padėtyje, kad pasiektumėte norimą atitraukimą. Viena ranka išlaikydami atitraukimą, kita ranka apvyniokite dirželį 
aplink geležtę ir pritvirtinkite prie lenktos svirties, prireikus pritvirtindami dirželį prie spaustuko (-ų). 

PRISEGAMAS SPAUSTUKAS
Prisegamas spaustukas gali būti pritvirtintas prie lenktų svirčių (lygių arba su spaustukais), kad kur reikia papildomos tvirtinimo vietos. Įsitikinkite, kad 
jungtis yra atidaryta, pasukdami rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę. Kai jungtis visiškai atfiksuota, prisekite spaustuką bet kur išilgai lygaus lenktos svirties 
paviršiaus. Užfiksuokite vietoje sukdami rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad priveržtumėte.
Pašalinimas: Pasukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte, suspauskite galinę jungties dalį nykščiu bei smiliumi ir atsargiai atkabinkite 
nuo svirties.

UŽSPAUDŽIAMOSIOS RANKENOS PRITVIRTINIMAS
Atfiksavę jungtį užspauskite norimoje rėmo vietoje, į įpjovą 
įstatykite geležtę ir užfiksuokite vietoje nulenkdami kumštelinės 
jungties rankenėlę.

Pašalinimas: Atlenkite kumštelinės jungties rankenėlę į atfiksuotą 
padėtį, suspauskite galinę kumštelinės jungties dalį nykščiu bei 
smiliumi ir atsargiai atkabinkite nuo svirties.
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„S-LOCK“ ŠARNYRINĖ SVIRTIS + ILGA „HIBBS“ GELEŽTĖ: PRADINĖ PRIEIGA + UŽDARYMAS
Nustatykite „S-Lock“ šarnyrinę svirtį turėklo spaustuvo antrojoje jungtyje. Užfiksuokite svirtį jungtyje apversdami kumštelinės jungties rankenėlę. 

Pritvirtinkite ilgą „Hibbs“ geležtę prie šarnyrinės svirties paspausdami auksinį fiksatorių, įstatydami geležtės ašį ir atleisdami fiksatorių. „Hibbs“ geležtę 
galima naudoti pasukamoje arba užfiksuotoje padėtyje. Paspauskite fiksatorių, kad lengvai perjungtumėte pasukimą ir užfiksavimą.

Atlaisvinkite svirties įtempimą sukdami juodą rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte. Nustatykite norimą padėtį ir užfiksuokite, sukdami 
juodą rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad priveržtumėte.

TURĖKLO SPAUSTUVAS
Uždėkite spaustuvą „Elite Rail Clamp“ ant turėklo virš sterilios uždangos 
ir užveržkite viršutinę rankenėlę sukdami pagal laikrodžio rodyklę. 

TIESIOJI SVIRTIS
Įstatykite tiesiąją svirtį į spaustuvo „Elite Rail Clamp“ jungtį, nustatykite 
padėtį ir užfiksuokite nulenkdami kumštelinės jungties rankenėlę. 

PAKĖLIKLIO RANKENA
Nustatykite pakėliklio 
rankenos padėtį ir 
užfiksuokite jungtį.

KABLYS
T formos rankena proksimaliniame 
šlaunikaulio kablio gale įstatykite kablį į 
vietą. Įstatykite rutuliuką į pakėliklio svirties 
rankeną, kad laikytųsi vietoje.

ATITRAUKIMAS
Jeigu reikia papildomai atitraukti, pasinaudokite 
mikroreguliavimo rankena, sukdami rankenėlę, 
kad atitrauktumėte labiau. Norėdami atleisti, 
paspauskite skląstį.

Klubo priedas: „S-Lock“ šarnyrinė svirtis + ilga „Hibbs“ geležtė

Klubo priedas: Šlaunikaulio pakėliklio sistema

VISO SĄNARIO RETRAKTORIAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / KLUBO PRIEDAI
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Klubo priedas: Raumenų retraktorius

VISO SĄNARIO RETRAKTORIAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / KLUBO PRIEDAI (TĘSINYS)

„S-LOCK®“ RANKENOS + GELEŽTĖS
Pritvirtinkite geležtę prie rankenos paspausdami fiksatorių ir įstatydami geležtės ašį. Paspauskite fiksatorių, norėdami atlaisvinti geležtę ir nustatyti ją 
į sukiojimosi arba užfiksavimo padėtis.

SPARČIOJO KAMPO NUSTATYMO RANKENOS
Geležtę galima nulenkti 45º kampu aukštyn arba žemyn ranka arba T formos rankena.

RANKENOS „MICRO-ADJUSTABLE“
Atitraukite geležtes toliau sukdami rankenos „Micro-Adjustable“ rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę. Atlaisvinkite įtempimą paspausdami skląstį.

1 – sukiojasi

2 – užfiksuota
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